
5102/5102و 5102/5102العام الجامعي النشاطات الالمنهجية التي تم تنفيذها خالل    

 .No النشاط المكان التاريخ عدد الطمبة المشاركين

تثقيف صيدالني من خالل  كمية الصيدلة 2016/ 1/  15 30
عمل فيديو عن االنفمونزا و 
 you-tube عرضه عمى

1.  

االشراف عمى تحضيرات  كمية الصيدلة 2016/ 1/  28 25
اجتماع عمداء كميات 

 الصيدلة

2.  

فارمسي ون القابضة و شركة  29/2/2016 20
 دواكم

زيارة مؤسسة صيدليات 
فارمسي ون القابضة و 

 شركة دواكم

3.  

افطار جماعي باشراف  كمية الصيدلة 2016/ 3/  3 60
 المجنة الطالبية االكاديمية

4.  

  .5 المشاركة ببرنامج انا اشارك االردنيةجامعة الزيتونة  7/3/2016 20

الصالة الرياضية/ جامعة  10/3/2016 15
 الزيتونة االردنية

  .6 بطولة كرة القدم لمطالب

الصالة الرياضية/ جامعة  10/3/2016 15
 الزيتونة االردنية

  .7 بطولة السكواش لمطالبات

تكريم افضل مشرفة مختبر  كمية الصيدلة 17/3/2016 25
 الطمبةحسب راي 

8.  

اسبوع السنة النبوية  كمية الصيدلة 20-24/3/2016 30
 I CANباشراف فريق 

9.  

جامعة الزيتونة االردنية/ مسرح  27/3/2016 20
 الهندسة

لقاء مع الممحق الثقافي 
 بالسفارة االمريكية

10.  

 Al-Wafi Award of كمية الصيدلة 28/3/2016 10
Scientific 

Excellence / SOP 
scientific 

Competition 

11.  

  .12 صورة الخريجين جامعة الزيتونة االردنية/الممعب 13/4/2016 



جامعة الزيتونة االردنية/مسرح  2016/ 4/  14 20
 المكتبة

مسابقة احمد المطموب 
 االولى لمقران الكريم

13.  

المسنين / االسرة زيارة دار  مرج الحمام 21/4/2016 20
 البيضاء

14.  

كمية التربية الرياضية/المدينة  21/4/2016 15
 الرياضية

المشاركة في دوري كرة 
 القدم لكميات الصيدلة

15.  

  .16 رحمة لمطالبات الحمة االردنية 23/4/2016 50

تصميم و عرض لوحة قسم  كمية الصيدلة 26/4/2016 15
 Iالصيدلة باشراف فريق 

CAN 

17.  

مشاركة الطمبة بالحمقات  جامعة الزيتونة االردنية 3/5/2016 20
الثقافبة المركزة لكمية 

 االقتصاد

18.  

  .19 توزيع امساكية رمضان كمية الصيدلة 4-11/6/2016 20

مشاركة في المؤتمر الدولي  كمية الصيدلة 26/10/2016 10
الرابع لكمية الصيدلة في 

 الجامعة األردنية

20.  

  .21 دوري كرة القدم  كمية الصيدلة 20/11/2016 15

إفطار جماعي لطمبة  كمية الصيدلة 10/11/2016 50
 وأعضاء هيئة التدريس

  

22.  

  .23 عرض فيمم ترفيهي  كمية الصيدلة 3/11/2016 40

  .24 نحمق بأمانيك كمية الصيدلة 6/3/2017 10

  .25 رأيك كصيدالني كمية الصيدلة 7/3/2017 50

  .26 المعرفةمسابقة سباق  كمية الصيدلة 12/3/2017 50

  .27 دوري كرة القدم  كمية الصيدلة 17-18/3/2017 15

المعرض الفني األول لكمية  مسرح المهندس سفيان مرعي 28/3/2017 30
 الصيدلة

28.  



 

 

 

 

 

5102/5102النشاطات الالمنهجية التي تم تنفيذها خالل الفصل األول والثاني من العام الجامعي   

 الطلبة عدد
 المشاركين

 .No النشاط المكان التاريخ

الصيدلة كلية 2017 /10 / 16 150  
سنفور إرشاد  

 
1. 

الصيدلة كلية 10/2017 / 26 300  
الصيدلة كلية افطار ملتقى  

 
2. 

الصيدلة كلية 29/10/2017 20  
التدريسية الهيئة أعضاء لوحة  

 
3. 

الصيدلة كلية 2017 /10 /30 100  
 

The pharmacist day 
4. 

 كلية الصيدلة 2017 /10 /31 211
 طبي في كلية الصيدلة يوم

 
5. 

الصيدلة كلية 23/10/201 30  
بالدم تبرع حملة  

 
6. 

100 2/11/2017 
الرياضية الصالة  

االردنية الزيتونة جامعة   
للطالب القدم كرة بطولة  7. 

الصيدلة كلية 3/12/2017 30  
الصيدلة كلية مجلة  

 
8. 

الصيدلة كلية 26/12/2017 300  
 كتابي

 
9. 

الصيدلة كلية 7/1/2017 120  
الصيدلة كلية خريجي لوحة  

 
10. 

الصيدلة كلية 5/3/2018 30  
الصيدلة كلية مجلة  

 
11. 

الصيدلة كلية 21/3/2018 50 فيلم عرض   12. 

أنت في اإلمتحان.. فاصنع  كمية الصيدلة 30/3/2017 25
 مجدك

29.  

  .30 لوحة الحائط لمخريجين كمية الصيدلة 25/4/2017 15

الصيدلةكمية  26/4/2016 15   .31 تزيين مصمى الصيدلة 

  .32 االحتفال بيوم العمال كمية الصيدلة 30/4/2017 15

  .33 افتح تفرح كمية الصيدلة 14/5/2017 20



 

الصيدلة كلية 21/3/2018 12  
 على زراعية شتالت توزيع/  األم يوم

المختبر ومشرفات التدريسية الهيئة  
13. 

الصيدلة كلية 28/3/2018 200  
 مشرفة وأفضل دكتور أفضل تكريم

 مختبر
 

14. 

الصيدلة كلية 5/4/2018 250  
(تسعى همم) األكاديمي النشاط  

 
15. 

األعمال كلية مسرح 17-19/4/2018 300  
 

Star of Pharmacy 
16. 

الصيدلة كلية 15/5/2018 150  
الجامعي العنف ضد نشاط  

 
17. 

الصيدلة كلية 19/5/2018 20  
 رمضان شهر بمناسبة الكلية تزيين

 المبارك
18. 

الرياضية الصالة 7/6/2018 200  
(لأليتام افطار حملة) يتيما لنسعد معا  

 
 

19. 

10 
6/4/2018 

 
مدارس الكلية العلمية 

 اإلسالمية 
 يوم طبي في الكلية العلمية اإلسالمية

 
20. 

 قرية سالم 10/3/2018 30
 يوم طبي مجاني في قرية سالم

 
21. 

 كلية الصيدلة 3/2018 -

محاضرة توعوية للدكتور دمحم عن 
طرق التعامل والتخلص من النفايات 

 الكيميائية
 

22. 

 جمعية السالم 10/5/2018 50
رحلة مع كبار السن من جمعية 

 السالم
 

23. 

 كلية الصيدلة 9/10/2018 20
 ارشاد السنافر

 
24. 

 


